
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

XLXX      24. децембар  2019. године     Број 47/19 

 

217. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Биоктош'' Ужице за 2020. годину са финансијским планом, који је 
Надзорни одбор усвојио Одлуком број 06-01/46-19 од 29.11.2019.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-163/19, 24.12.2019.године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

218. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Водовод'' Ужице за 2020. годину са финансијским планом, који је 

Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-3/47-4 од 09.12.2019.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-176/19, 24.12.2019.године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

219. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.12.2019. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Градска топлана Ужице'' Ужице за 2020. годину са финансијским 

планом, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1099/2 од 29.11.2019. године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-182/19  24.12.2019.године     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

220. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Нискоградња'' Ужице за 2020. годину са финансијским планом, који је 

Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-9/43-1 од 29.11.2019. године. 
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2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-184/19, 24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

221. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Дубоко'' Ужице за 2020. годину са финансијским планом, који је 
Надзорни одбор усвојио Одлуком број 4/6 од 9.12.2019.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-171/19,  24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

222. На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 9. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.12. 2019.године, 

доноси  

ОДЛУКА 
 

1. Прихвата се Прва измене и допуна Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за 

управљање отпадом ''Дубоко'' Ужице, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 4/3 од 9.12.2019.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-193/19,  24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

223. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Ужице развој'' Ужице за 2020. годину са финансијским планом, који је 

Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-393/1 од 29.11.2019.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-172/19,  24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

224. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Стан'' Ужице за 2020. годину са финансијским планом, који је Надзорни 

одбор усвојио Одлуком број 1032/2 од 02.12.2019. године. 
 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-164/19,  24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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225. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2020. годину са финансијским планом, 

који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-114/4-2019 од 29.11.2019.године. 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-180/19,  24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 
226. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Посебан програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2020. годину, који је Надзорни 

одбор усвојио Одлуком број 01-114/5-2019 од 29.11.2019.године. 

 
2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-180/19 - 1,  24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 
227. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2020. годину са финансијским планом, који је 

Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1077/1 од 29.11.2019.године. 
 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-183/19,  24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 
228. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. 

тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12.2019.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Посебан програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2020. годину, који је Надзорни одбор 
усвојио Одлуком број 1077/1 од 29.11.2019.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-183/19-1,  24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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 229. На основу члана 7, 17. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013- усклађени дин. изн., 125/2014- усклађени дин. изн., 95/2015- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016- усклађени дин. 

изн., 104/2016- др. закон,  96/2017-усклађени дин.изн, 89/2018-усклађени дин.изн.и 95/18 др.закон) и члана 60.став 1. тачка 18. Статута 

града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.12.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист града Ужица“ број  52/18), мења се Тарифни број 2. Таксене 

тарифе, тако да измењен гласи: 

 

За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се комунална такса у 

једнократном износу на годишњем нивоу и то: 
 

1) - за теретна возила: 

- за камионе до 2 т носивости - 1.750,00 динара 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости - 2.330,00 динара 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости - 4.060,00 динара 

- за камионе преко 12 т носивости - 5.800,00 динара                       

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) - 580,00 дианра 

3) за путничка возила: 

- до 1.150 цм3 - 580,00 динара,                                                                                        

- преко 1.150 цм3 до1.300 цм3 – 1.150,00 динара,                                                         

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3  -   1.740,00 динара, 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 – 2.330,00 динара, 
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 – 3.510,00 динара, 

- преко 3.000 цм3 – 5.800,00 динара; 

4) за мотоцикле: 

- до 125 цм3 - 466,00 динара, 

- преко 125 цм3 до 250 цм3 - 690,00 динара, 

- преко 250 цм3 до 500 цм3 – 1.150,00 динара, 
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 _ 1.410,00 динара, 

- преко 1.200 цм3 – 1.740,00 динара; 

5) за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом седишту; 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста 

терета: 

- 1 т носивости - 470,00 динара,   

- од 1 т до 5 т носивости - 810,00 динара, 

- од 5 т до 10 т носивости - 1.100,00 динара 

- од 10 т до 12 т носивости - 1.520,00 динара, 

- носивости преко 12 т - 2.330,00 динара; 

7) за вучна возила (тегљаче): 
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.740,00 динара, 

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата - 2.330,00 динара, 

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата - 2.930,00 динара, 

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата - 3.510 динара, 

- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.660 динара; 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована 

возила за превоз пчела 1.150,00 динара. 

 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“, а примењује се од 

01.01.2020.године. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 434- 18 /19,  24.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 
 230. На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 

99/13-усклађени дин.изн, 125/14-усклађени дин.изн, 95/15-усклађени дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн, 104/16-др.закон, 96/17-

усклађени дин.изн, 89/18 усклађени дин.изн, 95/18-др.закон), члана 73. став 1. Закона о угоститељству („Службени гласник РС“ број 

17/19), члана 5. Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа 

угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начина и рокова плаћања 

(„Службени гласник РС“ број 47/19 и 51/19) и члана 60. став 1. тачка 18. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 

4/19), Скупштина града Ужица, дана 24.12.2019.године, доноси 
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ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја који изван свог места пребивалишта користи 

услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и 

супраструктуре на тероторији града Ужица. 

 

Члан 2. 

Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 100,00 динара. 

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу смештаја (у даљем тексту: давалац 

смештаја). 
Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја. 

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе. 

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује до петог у месецу за претходни месец. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе у року 

од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе. 

Члан 3. 

Изузетно од члана 2. ове Одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице поседује решење о 

категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству, 

у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на 

отвореном у привремено постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела (у даљем тексту: физичко лице), сагласно 

закону којим се уређује угоститељство. 

Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у складу са актом Владе Републике Србије, којим се 
утврђују ближи услови и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске 

услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања. 

Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и 2. овог члана, решењем утврђује Управа за финансије града Ужица, Одељење за 

локалну пореску администрацију, а по претходно  донетом и правноснажном решењу о категоризацији угоститељског објекта 

Градске управе за инфраструктуру и развој, Одељења за привреду – Одсек за пољопривреду. 
 Градска управа за инфраструктуру и развој, Одељење за привреду – Одсек за пољопривреду је у обавези да један примерак 

правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта достави Одељењу Локалне пореске администрације , са следећим 

подацима: 

- име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става 1. овог члана,  ЈМБГ, адреса становања (општина, улица, кућни 

број), 

- општина, улица, кућни број и број  смештајне јединице, 
- ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној јединици, 

- период за који се утврђује боравишна такса, 

- доказ о пријему решења, 

- клаузула са датумом правоснажности решења о категоризацији“. 

 

Члан 4. 
Боравишну таксу не плаћају: 

1) деца до седам година старости; 

2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од стране надлежне лекарске 

комисије; 

3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди 

рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије 
и квадриплегије, церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења спортско-рекреативних и 

других активности по програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском 

објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници републичких 

и регионалних такмичења у знању и вештинама; 

5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из става 1. овог члана 

(чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске комисије и др.). 

 
 

Члан 5. 

Средства од наплаћене боравишне таксе на територији града Ужица  приход су буџета града Ужица. 

 

 

Члан 6. 

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, 

обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није друкчије одређено. 

 

 

Члан 7. 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Службени лист града Ужица“, број 43/17 ) 
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Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“, а примењује се од 

01.01.2020. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 434-17/2019 

Датум: 24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

231. На основу члана 209. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС, број 24/11), члана 20. став 1 тачка 17., а у 

вези са чланом 23. став 4 и чланом 24. став 1  Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07) и на основу члана 60. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.12.2019. године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком мења се и допуњује Одлука о социјалној заштити града Ужица број 55-1/15 од 08.04.2015. године („Службени 

лист града Ужица“, број 7/15). 

 

Члан 2. 

 Одлука о социјалној заштити града Ужица мења се тако што се у Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 1.  Дневне 
услуге у заједници: 

- у члану  6. став 1, брише тачка 5.  

- брише се подтачка 1.5. Клуб за старије особе и чланови 16. и 17. 

 

      Члан 3. 

 У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 2.  Услуге смештаја  
-  у члану  18. став 1, бришу се  тачке 1) и 2), а тачка 3) постаје тачка 1). 

- брише се подтачка 2.1. Привремени смештај у прихватилипте за одрасла и стара лица и чланови 19. и 20. 

- брише се подтачка 2.2. Привремени смештај у прихватилипте за жртве насиља у породици и чланови 21., 22. и 23. 

 

Члан 4. 

 У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 2. Услуге смештај, подтачка 2.3. Предах смештај , постаје подтачка 2.1.  

 

      Члан 5. 

 Члан 24. мења се и гласи: 

'' Услуга предах смештаја има за сврху  краткорочни, повремени, смештај детета са сметњама у развоју и одраслог и старијег лица са 

сметњама у функционисању,  чиме се пружа подршка како детету, и одраслом и старијем лицу, тако и њиховим породицама, у 
одржавању и побољшању квалитета њиховог живота са циљем останка детета, одраслог и старијег лица, у породици.'' 

 

Члан 25. мења се и гласи: 

'' Предах смештај је услуга намењена деци и младима са сметњама у развоју узраста од 5 до 26 година живота и одраслим и старијим 

лицима са сметњама у функционисању и то: 

- са интелектуалним и менталним тешкоћама или тешкоћама у психичком функционисању и аутизмом 
- са вишеструким сметњама у развоју 

- са сензорним инвалидитетом 

- са физичким  инвалидитетом.  

Услуга се пружа најдуже 45 дана у току календарске године, с тим што смештај може трајати најдуже 20 дана непрекидно.'' 

 

Члан 6. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 3.  Услуге подршке за самосталан живот, подтачка 3.1. Становање уз 

подршку за младе, брише се члан 29.  

     Члан 7. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 5. Пружање других облика социјалне заштите:  

- у члану  41. став 1, брише се  тачка 1) , а тачке 2) и 3) постају тачке 1) и 2). 
- брише се подтачка 5.1. Услуга прилагођеног превоза особа са инвалидитетом и чланови 42. и 43. 

 

     Члан 8. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 5. Пружање других облика социјалне заштите, подтачка 5.3 Остале услуге 

социјалне заштите,  брише се члан 46.   

  

Члан 9. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 6. Поступак за коришћење услуга социјалне заштите, члан 47. мења се и 

гласи: 
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'' Услуге социјалне заштите из ове Одлуке, пружа Градски центар за услуге социјалне заштите  Ужице, а уколико због недостатка 

капацитета пружање услуге не може обезбедити Градски центар за услуге социјалне заштите,  услугу пружају  овлашћени пружаоци 

услуге изабрани од стране Града, у складу са Законом. 

Град закључује уговор са изабраним пружаоцем услуге.'' 
 

     Члан 10. 

У  Одељку III – Материјална подршка, тачка 1. Врсте материјалне подршке , у члану 55. став 1, додаје се тачка 11) накнада 

трошкова сахране,  а после члана 94., додаје се наслов 11) Накнада трошкова сахране и нови члан који гласи: 

'' Право на накнаду за трошкове сахране признаје се за : 

- корисника права на новчану социјалну помоћ  
- лице које нема законске обвезнике издржавања  

- лице неутврђеног идентитета  

- лице које је имало задње пребивалиште на територији града или лице непознатог пребивалишта, ако је преминуло на територији  

града 

- лице за које трошкове смештаја ( домског или породичног ), у целости сноси буџет РС, ако је имало пребивалиште на територији 
града. 

Накнада трошкова се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку 

најнеопходније погребне опреме ( сандук , покров и крст са натписом ), све по најнижој вредности , као и превоз , сахрањивање, такса 

за гробно место и гробно место.'' 

 

Члан 11. 

У  Одељку III – Материјална подршка, тачка 4. Поступак планирања, праћења и процене квалитета услуга и материјалне 

подршке, члан 103, мења се и гласи: 

''Центар има обавезу да: 

- води посебне евиденције корисника материјалне подршке у складу са овом Одлуком  

- доставља годишњи извештај о реализацији видова подршке из ове Одлуке и утрошку буџетских средстава  

- доставља ванредни извештај о реализацији видова подршке на тражење Града 
- једном годишње врши преиспитивање услова за коришћење услуга и материјалне подршке за сваког корисника.'' 

 

Члан 12. 

Остале одредбе Одлуке о социјалној заштити града Ужица , број 55-1/15 од  08.04.2015. године,  остају непромењене. 

 

Члан 13.  

 Ова Одлука ступа на снагу почев од 01.01.2020. године и биће објављена у  ''Службеном листу града  Ужица''.                  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:  55-123 /19,  24.12. 2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

232. На основу члана 209. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС, број 24/11) и на основу члана 60. Статута 

града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.12.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БЕСПЛАТНОМ И РЕГРЕСИРАНОМ ПРЕВОЗУ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком мења се Одлука о бесплатном и регресираном превозу, број 344-452/16 од 22.12.2016. године („Службени лист 

града Ужица“, број 42/16). 
 

Члан 2. 

 Одлука о бесплатном и регресираном превозу  мења се тако што се: 

-  у Одељку II, тачка 1. Алинеја 2, износ 20.00,000 динара мења износом 25.000,00 динара 

 

- у Одељку III, износ 20.001,00 динара мења се износом 25.001,00 динара, а износ 25.000,00 динара мења се износом 30.000,00 динара. 
 

Члан 3. 

Остале одредбе Одлуке о бесплатном и регресираном превозу, број 344-452/16 од 22.12.2016. године,  остају непромењене. 

 

Члан 4.  

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном листу града  Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:  344-351/19,  24.12. 2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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233. На основу чл. 30 и 41. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016), члана 26. Одлуке о 

начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) и 

члана 60. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

24.12. 2019. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ОЛИВЕР РИСТАНОВИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, из Ужица, именује се за директора Јавно комуналног 

предузећа ''Биоктош'' Ужице, на период од четири године. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној интернет 

страници града Ужица www.uzice.rs.  

 

3. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије'', а именовани кандидат је дужан да 

ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 30 и 41. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' 

број 15/2016), члану 26. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени 

лист града Ужица'' број 25/16) и члану 60. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 4/19). 

Чланом 30. Закона о јавним предузећима је предвиђено да се директор јавног предузећа именује након спроведеног јавног 

конкурса.  

Чланом 41. став 3. Закона је предвиђено да надлежни орган јединице локалне самоуправе, припрема предлог акта о 
именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га надлежном органу за именовање директора. 

Чланом 26. Одлуке прописано је да Градско веће припрема предлог акта о именовање првог кандидата са Ранг листе и 

доставља га Скупштини града ради усвајања. 

Чланом 60. тачка 11. Статута града Ужица прописано је да је Скупштина града надлежна за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 2/17, 38/17 и 11/19)  и 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице (''Службени лист града 

Ужица'' број 4/19). 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' 

Ужице који је објављен у ''Службеном гласнику РС'' број 80/2019 од 08.11.2019.године, у ''Службеном листу града Ужица'' број 38/19 

од 11.11.2019. године, у дневном листу ''Политика новине и магазини'' од 14.11. 2019.године, и на званичном сајту града Ужица 
www.uzice.rs.  

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 10. децембра 2019.године, констатовала 

да су на Јавни конкурс за избор кандидата за избор директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице, благовремено поднете 

три пријаве и то: Влада Ристановића, Оливера Ристановића и Мирјане Радивојчевић. Пријава кандидата Влада Ристановића је одбачена 

Закључком као непотпуна. На истој седници Комисија је извршила оцењивање достављених доказа у погледу стручне спреме и радног 

искуства, и одредила списак кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак а који су поднели благовремене, потпуне и 
разумљиве пријаве. Изборни поступак са кандидатима Оливером Ристановићем и Мирјаном Радивојчевић, заказан је за 

20.12.2019.године.  

Кандидат Мирјана Радивојчевић је 20.12.2019. године повукла своју кандидатуру  за директора, па је Комисија на седници 

одржаној 21.12.2019.године, извршила оцењивање и рангирање само једног кандидата Оливера Ристановића. 

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне 

оспособљености кандидата усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавно 

комуналним предузећем, поседовање стручног знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и 

система јавних и комуналних предузећа, на основу 15 питања која су кандидату постављени. 

Комисија је прибавила и оцене стручних лица које се односе на знања и вештине кандидата у складу са Уредбом о мерилима 

за именовање директора јавних предузећа (''Службени гласник РС'' број 65/2016). 

Ранг листу са бројчано исказаним резултатом и Записник о изборном поступку, Комисија је доставила Градском већу ради 
припреме Предлога акта о именовању директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице. 

На основу достављене Ранг листе и Записника, на седници Градског већа, одржаној 23.12.2019.године, утврђен је Предлог да 

се за директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице именује Оливер Ристановић, дипломирани инг. пољопривреде, из 

Ужица, на период од четири године, као једини рангирани кандидат.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Ово Решење је коначно.  

Против овог решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од 

 дана пријема Решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 119-3/19 

Датум: 24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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234. На основу члана 46. и члана 52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној 24.12.2019.године, утврђује 

 

РЕШЕЊЕ 
 

 

1. Мирјани Радивојчевић, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора ЈКП ''Биоктош'' Ужице, због истека 

времена на које је именована односно због избора директора ЈКП ''Биоктош'' Ужице, по спроведеном конкурсу. 

 

2. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 119-13/18-1,  24.12. 2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

235. На основу члана 17. став 3 и 20. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 60. став 1. тачка 

11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) и члана 41. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Велики 

парк'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној 24.12.2019.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 

''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ 
 

I Динко Жувела, члан Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' Ужице, из реда запослених, именован Решењем о именовању 

Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' из Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 13/17) 

 

II Душко Прљевић, професор физичког васпитања, именује се за члана Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' Ужице, из реда 

запослених. 
 

III  Мандат именованог члана Надзорног одбора до истека мандата Надзорног одбора. 

 

IV  Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-45/17-1,  24.12. 2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

236. На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 60. и 

члана 64. став 1. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужице'' број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 

24.12.2019. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕНОСА СЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2020. ГОДИНИ 
 

Ι  Образује се Комисија за јавну набавку преноса седница Скупштине града у 2019. години (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу:  

За председника:  

1. Миливоје Ристановић, председник 

Милијана Катић, заменик председника  

 

Чланови:  

2. Славица Димитријевић, члан  

Марија Савић, заменик члана  

3. Милош Панић, члан  

Дејан Јовановић, заменик члана  

4. Наталија Василић, члан  

Михајло Балабан, заменик члана  

5. Стефан Максимовић, члан  

Александар Милић, заменик члана  
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6. Јелена Радовић, члан  

Бранка Шопаловић, заменик члана  

7. Зоран Плећевић, члан  

Катарина Мићуновић, заменик члана  

 

ΙΙ Задаци Комисије су:  

    - да донесе Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности преноса седница Скупштине града у 2020. године  

    - да именује стручну Комисију која ће спровести поступак јавне набавке преноса седница Скупштине у 2020. години  

    - да доносе Одлуку о избору најповољнијег понуђача за пренос седница Скупштине града у 2020. години и достави је 

Скупштини града.  

 

ΙΙΙ  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 404-380/19, 24.12.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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